
  

J.nr. MST-500-00098

Den

Miljøministerens besvarelse af alm. del 
spørgsmål B, C, D og E stillet af Folketin-
gets Kirkeudvalg

Spørgsmål B:
Med anledning i behandlingen af et planlagt 
byggeri af en moske i Gjellerupparken, ude-
lukker Miljøstyrelsen ifølge artikel i Jyllands-
Posten den 15. august 2010 kommunernes ret 
til selv at bestemme, om moskébyggeri i 
kommunen skal være forsynet med minareter, 
hvorfra der kaldes til bøn. I artiklen udtaler en 
repræsentant for styrelsen således, at "Visse 
aktiviteter regulerer man ikke, fordi de betrag-
tes som "samfundsaccepteret støj". Det bety-
der, at der ikke via miljøbeskyttelsesloven kan 
fastsættes regler for, hvor meget de må støje". 
På denne baggrund ønskes miljøministerens 
vurdering af, hvorvidt kommunerne er og bør 
være uden indflydelse på, om sådanne støjge-
ner skal kunne reguleres af kommunen gen-
nem et forbud eller et krav om begrænsning af 
støjniveauet.
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Spørgsmål C:
Ministeren bedes vurdere betimeligheden af, 
at Miljøstyrelsens embedsmænd opkaster sig 
til politiske overdommere over kommunernes 
kompetence i deres egne anliggender.

Spørgsmål D:
Ministeren bedes vurdere om det, at der med 
eller uden højtalere kaldes til bøn fra kl. 5 om 
morgenen, i Danmark kan betegnes som 
"samfundsaccepteret støj", og om der kan for-
ventes at være forskellig accept herfra?
     

Spørgsmål E:
Ministeren bedes vurdere, om det som bag-
grund for at afgøre spørgsmålet i det enkelte 
tilfælde bør pålægges kommunerne at gen-
nemføre en høring hos de beboere i moské-
byggeriets nabolag, der vil være berørt af stø-
jen.

Miljøministerens samlede besvarelse af
spørgsmål B - E:

Tak for anledningen til at tage denne diskus-

sion, og, tak for spørgsmålene, som jeg gerne 

vil besvare samlet.
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Jeg vil gerne starte med at understrege, at jeg 

ikke er bekendt med, at der er problemer med 

støj fra moskeer i Danmark. Mig bekendt kal-

des der slet ikke til bøn fra moskeer udendørs 

i Danmark. 

Støj fra moskeer er altså på nuværende tids-

punkt et ikke-eksisterende problem, som Mil-

jøbeskyttelsesloven ikke giver kommunerne

mulighed for at regulere.

Støjparagraffen i Miljøbeskyttelsesloven, som 

Miljøstyrelsen også har henvist til i denne her 

sammenhæng - § 42 – er rettet mod erhvervs-

virksomheder, idrætsanlæg, fritidsklubber og 

lignende fritidsaktiviteter og loven, som den 

er nu, giver derfor hverken mig eller kommu-

nerne mulighed for at gribe ind over støj fra 

moskeer.
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Jeg kan godt med udgangspunkt i Miljøbe-

skyttelsesloven lave regler, der giver kommu-

nerne mulighed for at regulere støj fra moske-

er. 

Hvis den mulighed skal udnyttes, kræver det 

imidlertid en nærmere undersøgelse af pro-

blemstillingen i forhold til Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention, og det vil i så 

fald skulle ske i samarbejde med justitsmini-

steren. Når Menneskerettighedskonventionen 

spiller en rolle, er det fordi konventionens ar-

tikel 9 begrænser muligheden for, at en stat 

griber ind over for religionsudøvelse.

Jeg er klar over, at der er nogen, der er be-

kymret for, at det kan støje fra moskeer. Men 

som nævnt er jeg er ikke bekendt med, at der i 

dag er problemer med støj fra moskeer i for-

bindelse med indkaldelse til bøn, og derfor har

jeg svært ved at se behovet for en regulering
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på nuværende tidspunkt. Jeg er ikke bekendt 

med, at der i det offentlige rum i Danmark 

kaldes til bøn fra moskeer og det samme gør 

sig gældende i mange andre lande i Europa. 

Miljøstyrelsen har oplyst, at det helt overord-

nede indtryk fra andre europæiske lande er, at 

der ikke er problemer med støj i forbindelse 

med indkaldelse til bøn.

Miljøstyrelsen har til Jyllandsposten udtalt sig 

om, hvorledes styrelsen har fortolket reglerne 

i forhold til kommunernes mulighed for at re-

gulere støjen fra moskeer. 

Miljøstyrelsens begreb ”samfundsaccepteret 

støj”, har i den givne sammenhæng været

uheldigt, fordi det kan misforstås. Begrebet 

anvendes af samme grund ikke mere.

Det har på ingen måde været styrelsens hen-

sigt at politisere eller gøre sig til talsmand for, 
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hvorvidt støj fra moskeer ville være accepteret 

i samfundet, hvis den opstod.

Hvis der opstår et miljøproblem med støj, vil 

jeg som miljøminister naturligvis se på det og 

vurdere, hvad der kan gøres. Det er sådan 

støjområdet reguleres. Det var det, Svend Au-

ken gjorde dengang, der blev åbnet hurtigfær-

geruter, som var mere støjende end det hidtil 

var kendt fra færgefart. Så blev der lavet reg-

ler, der håndterer støjen. Og det skete også 

under Per Stig Møller, da opstilling af vind-

møller blev mere udbredt. Men når der ikke er 

problemer med støj fra moskeer i dag, ser jeg 

ikke anledning til at vurdere, hvordan eventu-

elle regler kan udformes.


